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Resumo
Weber, Renata; Leal, José Eugênio. Metodologia de dimensionamento e
ações de resposta a desastres na Logística Humanitária. Rio de Janeiro,
2011. 87p. Dissertação de Mestrado (Opção profissional) - Departamento
de Engenharia Industrial, Pontifícia Universidade Católica do Rio de
Janeiro.

O aumento da ocorrência de desastres naturais no Brasil e a carência de
ferramentas de gerenciamentos logísticos eficazes têm demonstrado a
necessidade de estruturação e a importância no aprofundamento dos estudos na
Logística Humanitária, área ainda recente e com muito a aprimorar. Este
trabalho objetiva maximizar o atendimento de ajuda humanitária, minimizando
os desperdícios de tempo e recursos na movimentação, entrega e demais
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atividades de planejamento e resposta ao desastre. Para atingir esse objetivo, foi
elaborada uma metodologia de mensuração de desastres a partir da avaliação do
cenário afetado na fase inicial de resposta ao desastre e, assim, estabelecida
ações padronizadas para permitir a diminuição do improviso e uma maior
eficiência na utilização de recursos e proposição de atividades. Neste sentido,
esta dissertação procura relacionar as similaridades entre a logística empresarial
e a logística humanitária, abordando os aspectos relevantes da primeira que
podem ser utilizados para desenvolvimento de ferramentas da segunda. Por fim,
exemplifica-se o método proposto através de sua aplicação no município de Bom
Jardim, local afetado pelas enxurradas bruscas e inundações em janeiro de 2011
na região serrana do estado do Rio de Janeiro. A metodologia proposta sugere,
para os afetados, ações de resposta delineadas através da análise de indicadores
que refletem o cenário local e suas necessidades prioritárias. Desta forma, foram
percebidas as vantagens reais na utilização da metodologia como ferramenta de
gerenciamento de processos para mensuração, proposição de ações de resposta e
atendimento de ajuda humanitária.

Palavras-chave
Logística; Logística Humanitária; gerenciamento de desastres; processo
logístico, Defesa Civil..

Abstract
Weber, Renata; Leal, José Eugênio (Advisor). Methodology for measure
and disaster response actions in Humanitarian Logistics. Rio de
Janeiro, 2011. 87p. MSc Dissertation - Departamento de Engenharia
Industrial. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

The increase on occurrence of natural disasters in Brazil and the lack of
effective logistics management tools have demonstrated the need for structure
and importance in deepening the studies in Humanitarian Logistics, a very recent
area which has a lot to be improved. This paper aims to maximize the service in
the humanitarian relief, minimizing waste of time and resources in handling,
delivery, and other activities on planning and responding to a disaster. To
achieve this goal, it was developed a disaster measure methodology that
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associate the information collected in the initial phase of the disaster response
and established standard actions to reduce the improvisation and to allow a more
efficient use of resources and proposed activities. Thus, this paper seeks to relate
the similarities between the business logistics and humanitarian logistics,
addressing the relevant aspects of the first one that can be used to develop tools
on the second one. Finally, the proposed method is exemplified through its
application in Bom Jardim, a city in the highlands of the state of Rio de Janeiro,
affected by sudden floods in January 2011. The proposed methodology suggests,
as disaster response, standard actions, by analyzing indicators that reflect the
local scene and their priority needs. Finally, the application shows the benefits in
the use of this methodology as a process management tool to measure, propose
response actions, and provide humanitarian aid.

Keywords
Logistics; Humanitarian Logistics; Disaster management; Logistics
process, Civil Defense.
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